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 לכבוד
 המנהל/ת הכללי

 ג.א.נ

 לום רב,ש

  קבלת עמדת התאחדות התעשיינים בבג״צ  הנדון:

 אין לחייב את המעסיקים בתשלום עלויות הבידוד

, כי שהגישה וקבעבעתירה עמדת התאחדות התעשיינים קיבל את  1נעדכנכם, כי בג״צ .1
עם   משרד הבריאותלעובדים השוהים בבידוד, אשר פורסמה ע״י   -תעודת המחלה הגורפת 

אין לחייב באמצעותה את ניתנה בחוסר סמכות, ולכן אינה חוקית,  - פרוץ המגיפה
 המעסיקים בתשלום ימי בידוד.

אליה הצטרפו ארגוני , אשר הוגשה על ידי התאחדות התעשיינים בישראל  קיפההמ  בעתירה .2
, שבידוד הינו אמצעי זהירות שננקט טענה התאחדות התעשיינים עסיקים נוספים, מ

. העובדים המבודדים אינם בגדר הנגיףבהוראת המדינה על מנת למנוע את התפשטות 
מאות בגין חולים, ומשכך, ציבור המעסיקים לא אמור לשאת על כתפיו את עלויות הבידוד  

 .אלפי מבודדים ע״י תשלום דמי מחלה
כי בשל היעדר חיסון לנגיף ובשל גידול אקספוננציאלי במספר  בין יתר הטענות, עוד נטען, .3

, ולצדו צפוי לגידול אף הואמספר המבודדים  ,וכתוצאה מכך במספר המבודדיםהנדבקים 
  העלויות הכרוכות בתשלום דמי מחלה.

פי פסיקת בג״צ, חוק דמי מחלה אינו מאפשר להוציא תעודת מחלה גורפת כדי -עלכאמור,  .4
לחייב באמצעותה את כלל המעסיקים בישראל בתשלום דמי מחלה לעובדיהם, אף כשאלה 

  אינם חולים.
, החליט בג״צ לבטל ולצורך הסדרת הגורם הראוי שיישא בנטל המיוחדותבשל הנסיבות  .5

. משמעות הדבר היא, כי עד למועד זה, 30.9.20את תעודת המחלה הגורפת החל מיום 
יודגש כי עובדים חולים  תעודת המחלה הגורפת תמשיך לחול  על עובדים השוהים בבידוד.

 .30.9.2020גם לאחר יום לפי דין  לה )בהבדל ממבודדים( ימשיכו להיות זכאים לדמי מח
למנהל תחום משפט קיבוצי עו"ד מוטי  -לאגף עבודה  לשאלות או הבהרות ניתן לפנות .6

03-, לעו"ד מוריה ברבי בטל'  motia@industry.org.il ובדוא"ל  5198824-03עזרן בטל'  
ובדוא"ל  5198819-03בטל' או לח"מ  .moriah@industry.org.ilובדוא"ל  1987315
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 חילי, עו"ד -מיכל וקסמן     
 האגף מנהלת      

 

ויש להסתמך על הנהלים הרלוונטיים והעדכניים בטרם ביצוע פעולה כלשהי. כמו כן, האמור  המידע שלעיל הינו בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, 
 .אחרת בקשר לאמור במסמך זהיש לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או , ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי
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